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AÇIKLAMALAR 
KOD 723H00071 

ALAN  Anestezi ve Reanimasyon 

DAL/MESLEK Anestezi Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Anestezi Cihazı ve Yardımcı Ekipmanlar  

MODÜLÜN TANIMI  

Anestezi teknisyeninin çalıĢma ortamında güvenli anestezi 
uygulayabilmesi için, anestezi cihazı ve anestezide 

kullanılan yardımcı ekipmanları tanımaya yönelik bilgi ve 

beceri basamaklarını içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Modülün ön koĢulu bulunmamaktadır. 

YETERLĠK Anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanları ayırt etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile hastane, ameliyathane ve/veya teknik 

laboratuvar ortamında gerekli araç gereç sağlandığında 

anestezi cihazının bölümlerini ve yardımcı ekipmanları 
ayırt edebileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. En kısa sürede ve dikkatli bir Ģekilde anestezi cihazının 
bölümlerini birbirinden ayırt edebileceksiniz. 

2. En kısa sürede ve dikkatli bir Ģekilde anestezide 

kullanılan yardımcı ekipmanları birbirinden ayırt 
edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Anestezi cihazı, yedek gaz tüpleri, merkezi gaz 

kaynakları boru hatları, gaz saklama tankları, atık gaz 

sistemi, airway, yüz maskesi, trakeal tüp, laringoskop, 
laringeal maske airway, fleksbl fiber optik bronkoskop, 

stile, magill pens, aspiratör, bilgisayar, flexfull, CD, afiĢler, 

görseller 

 

Ortam: Hastane, ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon 

üniteleri, teknik laboratuvar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Günümüzün sürekli değiĢen koĢulları her alanda olduğu gibi tıbbi teknolojide de 

kendini hissettirmektedir. Anestezinin temel ekipmanı olan anestezi cihazı ile yardımcı 

ekipmanlar, değiĢen koĢullar ve kullanıcıların beklentilerine paralel olarak aranılan 

özellikleri içinde barındıracak Ģekilde her geçen gün daha da geliĢmektedir.  
  

Güvenli anestezi uygulayabilmek için anestezi cihazlarına olan ihtiyaç ve bu 

cihazların gün geçtikçe daha kompleks makineler hâline gelmesi, özellikle izlem ve 
ventilasyon alanındaki geliĢmeler ve bunların anestezi cihazında kullanımı, cihazların 

önemini daha da arttırmaktadır. 

 
Anestezi cihazının iyi tanınmaması sonucu yanlıĢ kullanımından kaynaklanan 

sorunlara, cihazın kendisinden kaynaklanan sorunlardan daha sık rastlanmaktadır. Bu 

nedenle, eğitim yoluyla önlenebilir olan bu tür problemlerin önüne geçmek için anestezi 

cihazı ve yardımcı ekipmanların tanıtılmasının gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. 
 

Anestezi cihazını oluĢturan bileĢenlerin ve yardımcı ekipmanların bilinmesi, ileride bu 

cihazı ve diğer ekipmanları kullanırken neyi, neden yaptığınız sorusuna cevap 
verebileceksiniz. Bu durum, mesleki yaĢamınızda sizlere güven ve baĢarı sağlayacaktır.  

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

En kısa sürede ve dikkatli bir Ģekilde anestezi cihazının bölümlerini birbirinden ayırt 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Size en yakın hastaneye giderek hangi tip anestezi cihazı veya cihazlarının 

kullanıldığını araĢtırınız. 

 Ġnternet ya da kütüphaneden yararlanarak anestezi cihazlarının tarihsel 
geliĢimini araĢtırınız. 

 Cihaz tanıtım kataloğu edinerek cihazların görsel özelliklerini sınıf ortamında 

inceleyiniz. 

 

1. ANESTEZĠ CĠHAZI VE BÖLÜMLERĠ 
 

Bu faaliyette anestezi uygulamalarının temel unsuru olan anestezi cihazı ve çalıĢma 

mekanizmasını ayrıntılı olarak öğreneceksiniz. 
 

1.1. Anestezi Cihazı 
 

Anestezi uygulamalarında, hasta için gerekli oksijen ve diğer medikal gazlar ile 
inhalasyon ajanlarının kontrollü ve gereken yoğunlukta verilmesine olanak sağlayan, hastaya 

yapay solunum yaptırabilen, cihazın içinde bulunan ya da sonradan cihaza uyumu sağlanan 

monitörler ile hayati fonksiyonların yakından izlenmesini sağlayan anestezinin temel 

ekipmanına anestezi cihazı denir. 
 

Anestezi uygulama araçları baĢlangıçta anestezik madde dolu bir ĢiĢe, gaz tampon ve 

süngerden ibaret iken giderek günümüzün belirli seviyede ve hassas bir Ģekilde gaz ve 
anestezik maddeleri veren, yapay solunum ve monitörizasyon imkânı sağlayan geliĢmiĢ 

anestezi cihazlarına dönüĢmüĢtür.  

 
1970 yılından itibaren anestezi cihazlarına verilen önem artmıĢtır. Bu yıllarda anestezi 

cihazının bölümleri, kullanılan ekipmanlar, boru sistemleri ve cihazın kullanımı ile ilgili 

kitapların yazılması, cihazlar ile ilgili birçok sorunun ortadan kalkmasına ve problemlerin 

tanınmasına yardımcı olmuĢtur.  
 

Modern anestezi makineleri artık bir cihazdan çok bir atölye (workstation), olarak 

adlandırılabilecek hâle gelmiĢtir. Bundan dolayı anestezi cihazlarına “anestezi iĢ istasyonu” 
adı da verilmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Anestezi cihazlarının kullanım amacı anestezistin, hastanın yaĢamını güven altına 

almasını sağlamak ve yeterli miktarda anestezi vermesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla 

kullanılan çeĢitli tip ve kombinasyonlarda anestezi cihazları mevcuttur.  

 
Günümüzde anestezi cihazları oldukça standardize olup beklentileri karĢılar 

niteliktedir. Farklı marka ve dizaynda çeĢitli anestezi cihazları ülkemizde de yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

 
 

Resim 1.1: Anestezi cihazı  

 
Günümüz anestezi cihazları, içlerine yerleĢtirilmiĢ, güvenle kullanımını sağlayan 

emniyet özelliklerine ve aygıtlara, hasta solutma sistemlerine, kendi içinde bulunan veya 

sonradan eklenebilen monitörlere, pnömatik ve eletromanyetik çalıĢabilen mekanik 
ventilatör ve cihazın tüm fonksiyonlarını izleyebilen bilgisayar sistemlerine sahiptir. Cihaz 

içinde bulunan mikroiĢlemcilerin kullanımı, yakın ve uzak bilgisayarlar ile ağ oluĢturma ve 

hasta ile ilgili bilgilerin otomatik olarak saklanması gibi birçok iĢlemin yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. 

 

1.1.1. Anestezi Cihazlarında Bulunması Gereken Özellikler 
 

Anestezi cihazları Ģekil, tasarım, kombinasyon olarak farklılık gösterebilir. Fakat 

markası ve üreticisi hangi firma olursa olsun bütün anestezi cihazlarında bulunması gereken 

temel bileĢenler Ģunlardır: 
 

 Temel gaz kaynağı ve yedek gaz kaynaklarına bağlantı 
 Manometre ve basınç düĢürücü valfler 

 Akımölçerler (flowmetreler) 

 BuharlaĢtırıcılar (vaporizatörler) 
 Karbondioksit absorbanı 

 Solunum devreleri 
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 Ventilatör 

 Monitör 

 

Anestezi cihazlarında temel bileĢenlere ilave olarak kullanım kolaylığı ve 
dezenfeksiyon konuları baĢta olmak üzere beklenen birçok özellik vardır. Bir anestezi cihazı;  

 

 Kompakt ve ergonomik olmalıdır. 
 Hipoksik (oksijeni az) karıĢım vermemelidir. 

 Aynı zamanda azot protoksit veya hava verebilmelidir. 

 DüĢük akımla kullanılabilmelidir. 

 Otomatik hava yolu kontrolü yapabilmelidir. 
 Tidal volüm garantili olmalıdır. 

 Dakika volümü garantili olmalıdır. 

 Taze gaz kompanzasyonlu olmalıdır. 
 Yeni doğandan eriĢkine kadar ventilasyon kapasiteli olmalıdır. 

 Karbondioksit absorsiyonu (emilim) yapabilmelidir. 

 Ventilatör, absorban kabı ve diğer bileĢenlerinden ayrılabilen parçalar 
otoklavlanabilmelidir. 

 Alarm ve parametre sınırlayıcı mekanizmaları olmalıdır. 

 Sayısal ve/ veya Ģekil, grafik, dalga görüntülü ekranı olmalıdır. 

 Medikal gazlar ile anestezik ajan monitörü olmalıdır. 
 Kolay anlaĢılabilir sade, kontrol ve görüntü paneli olmalıdır. 

 Manuel/kontrollü solunum değiĢimi yapabilmelidir. 

 

 
Resim 1.2: Anestezi cihazı 
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1.1.2. Anestezi Cihazlarının ĠĢleyiĢi 
 

Anestezi cihazı, boru hattı yoluyla merkezî gaz santralinden ya da cihaz arkasındaki 

yedek gaz silindirlerinden (gaz kaynaklarından) medikal gazları alır. Üzerinde bulunan 
regülatör ve akımölçerlerle istenilen gazların akımını kontrol ederek gerekli olduğunda gaz 

basınçlarını güvenli düzeye düĢürür. Son gaz karıĢımı içinde volatil anestezikleri 

buharlaĢtırır ve gazları, hastanın hava yoluna bağlanan solunum devresine verir. Mekanik 
ventilatör solunum devresine bağlanır. Ventilatör hasta solumaya baĢladığında veya manuel 

(balon) ventilasyon sırasında bağlantıyı sağlayan düğmenin ventilatör tarafına döndürülmesi 

ile devre dıĢı bırakılabilir. Solunum devresi ile hastaya verilen gaz karıĢımı hasta tarafından 

kullanılarak hastanın ekspirasyonu (nefes vermesi) ile atık gaz sistemine verilerek ortamdan 
uzaklaĢtırılır. Akciğerlerdeki gazın tekrar solunduğu sistemlerde hastanın çıkardığı 

karbondioksit bir absorban yardımıyla elimine edilir (uzaklaĢtırılır). Anestezi cihazının 

iĢleyiĢ Ģeması aĢağıda gösterilmiĢtir.  
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1.2. Medikal Gaz Kaynakları 
 
Medikal gaz; tanı, tedavi ve anestezide kullanılmak üzere üretilmiĢ ve paketlenmiĢ 

gaz olarak tanımlanır. Yasal açıdan ilaç olarak kabul edilen bu gazlar oksijen, azot protoksit, 

nitrojen ve medikal hava olup basınç altında silindir veya tanklara doldurulur. 
Ameliyathanelere dağılımı ya doğrudan ameliyathanede bulunan silindirlerle veya merkezî 

gaz santralinden yapılır. 

 

1.2.1. Merkezî Gaz Santrali 
 

Merkezî gaz santralinde, gazlar birbirine bağlanmıĢ büyük silindir (H-silindirleri, 
silindir bankası) veya tanklar içinde bulundurulur (Bakınız Resim 1.3). 

 

 
 

Resim 1.3: Sıvı saklama tankı  

 

Oksijen tankları: Bilim, tıp ve sanayi, zaman zaman çok düĢük sıcaklıklara 

gereksinim duyar. -273’ün altındaki sıcaklıklar, kriyojenik (çok düĢük sıcaklık) 
sıcaklıklardır. 

 

Sıvı oksijen tankı, oksijeni -175 ile -150
0
C’de sıvı hâlde bulunduran kriyojenik bir 

termos gibidir. Tankın altından bir bakır boru ile akan sıvı oksijen, bir buharlaĢtırıcıdan 
geçirilerek boru hattına verilir. Bu Ģekilde silindirlerin 4 katı miktarda oksijen sağlanır. 

 

Gaz silindirleri: Medikal gaz kaynağı olan silindirler, merkezî gaz santralinde 
bulunan H- silindirler ile E- silindirler (yedek gaz silindirleri ) Ģeklinde ikiye ayrılır. H- 

silindirleri yedek gaz silindirlerine göre daha büyük olup merkezî gaz santralinde 

kullanılmaktadırlar. Sıklıkla küçük hastanelerde H- silindir gruplarının bir araya gelmesiyle 
oluĢan silindir bankaları kullanılır. Her zaman sadece tek banka kullanılmaktadır. Her 

bankadaki silindir sayısı günlük beklenen gereksinime göre belirlenmektedir. Her grup 

silindir tükendiğinde bankaları otomatik olarak değiĢir (bakınız resim 1.4). 
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Resim 1.4: Silindir bankası (H- silindirleri) 
 

1.2.2. Medikal Gazların Ameliyathaneye Transferi 
 

Medikal gazların özellikle büyük hastanelerde merkezî gaz santralinden 

ameliyathaneye taĢınması için bakır borulardan oluĢan boru hattı kullanılır. Boru hattı daha 
ekonomik, daha kolay, daha sessiz ve az yer kaplayan bir sistemdir. Bakır borular üzerinde, 

taĢıdıkları gazın cinsini gösteren renk kodları bulunur (bakınız resim 1.5). 

 
 

Resim 1.5: Renk kodlu bakır borular 

 

Hastanelerin bazı zamanlarda tamirat ve inĢası veya yenilenmesi sırasında gaz 
borularının yanlıĢ döĢenmesi, boru hattının nitrojen ile yıkanması, her gaz için ayrı bağlantı 

kodu veya sistemi kullanılmaması ölümle sonuçlanan kazalara neden olmuĢtur. Ġstenmeyen 

kazaların önlenmesi için boru hattı ve bağlantılarına yönelik uluslararası standartlara uygun 
ulusal standartlar ve yasal düzenlemeler yapılması gereklidir. 
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Boru hattı üzerindeki herhangi bir iĢlemden sonra hatlar mutlaka oksijen analizörü 

(algılayıcı) ile kontrol edilmeli, doğru gazın doğru hatta olduğu kesinleĢtirilmelidir. 
 

Yıllar içinde boru hattında yıpranma, aĢınma, partikül birikimi vs. olabilir. Bu durum 

yetersiz gaz akımı yanında anestezi cihazı ve ventilatörlerin bozulmasına neden olabilir. 
 

Hastanelerin gaz sunum sistemleri operasyon odasında tavandan sarkan hortumlar ya  

da karmaĢık eklemli kollar Ģeklinde görülür. Anestezi cihazı, boru sistemlerinin çıkıĢlarına 

renk kodlu hortumlarla bağlıdır (bakınız resim 1.6). Hortumların diğer ucu anestezi 
makinesine baĢka birinin yerine kullanılamayan ve yanlıĢ hortumun kullanılmasını önleyen 

bir çap indeks emniyet sistemi (çigs) ile bağlanır. Böylece yanlıĢ bağlantı riski ortadan 

kalkar. 

 
 

Resim 1.6: Renk kodlu hortumlar 

 

Anestezi cihazlarının çoğu oksijen, azot protoksit (nitröz oksit) ve hava içeren gaz 

giriĢlerine sahiptir. Cihazlarda boru hattından gelen esas gaz kaynağı için ayrı, tali gaz 
kaynağı olan yedek silindir için ayrı giriĢler bulunur. Makinelerin, bir tanesi boru hattı 

basıncı, bir tanesi de silindir basıncı için olmak üzere iki gaz giriĢ basınç manometresi 

mevcuttur.  
 

Anestezi cihazı üzerinde gaz basıncının düĢtüğünü gösteren sesli ve ıĢıklı alarm 
sistemleri bulunmaktadır. Medikal gaz kaynakları ve boru sistemleri sürekli olarak merkezî 

ve yerel alarm sistemleri tarafından kontrol edilmektedir. 
 

 
 

Resim 1.7: Merkezî gaz kaynağı alarm sistemi 
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1.2.3. Yedek Gaz Silindirleri 
 

Gaz boru sisteminde problem veya yetersizlik olduğu durumlarda kullanılmak üzere 
anestezi cihazının arkasında, silindir taĢıyıcılar üzerinde yerleĢmiĢ olan oksijen ve azot 

protoksit silindirleri, yedek gaz silindirleri (E-silindir, tüp) olarak adlandırılır.  

 

Medikal gazlar (genellikle azot protoksit ve oksijen ) ameliyathanelerde molibden 
çelikten yapılmıĢ E-silindirlerde bulundurulur. Bu silindirler her zaman acil durumlarda 

kullanılır.  

 
Yedek gaz silindirleri, kullanılmadığı durumlarda kapalı tutulur. Her ülkenin, bu 

silindirlerin yapımı ve kullanımına ait kural ve standartları vardır. Hafif olmaları için 

molibden çeliğinden yapılır ve belirli zaman aralıkları ile bazı dayanıklılık testlerinden 
geçirilir. 

Silindirlerin içlerindeki gazın cinsine göre farklı renkte boyanmaları gerekir. 

Uluslararası renk koduna göre standart tüp renkleri aĢağıda gösterildiği gibidir. 

 

MEDĠKAL GAZLAR SĠLĠNDĠR (TÜP) RENGĠ 

Oksijen Beyaz 

Azot protoksit Mavi 

Siklopropan Turuncu 

Karbondioksit Gri 

Helyum Kahverengi 

Azot Siyah 

Hava Beyaz/ siyah 

 

Tablo 1.1: Uluslararası standart tüp renkleri 

 

1.2.3.1. Silindir GiriĢleri ve Cihaz Üzerinde Silindirlerin YerleĢimi 
 

E- silindirleri anestezi cihazının arka tarafına yerleĢtirilir ve genellikle boru hattında 

bir bozukluk olduğunda yardımcı kaynak olarak kullanılır. Bazı makineler iki oksijen 
silindirine sahiptir. Böylelikle biri değiĢtirilirken diğeri kullanılabilir. 

 

Bir silindirin anestezi cihazı üzerinde yanlıĢ yere bağlanmasını önlemek için çeĢitli 
yöntemler vardır. E- silindirler için daha çok pin indeks sistemi kullanılmaktadır. Silindir 

baĢı üzerinde içinde bulunan gaza göre farklı konumlara yerleĢtirilen iki çıkıntı (pin) cihaz 

üzerinde bunlara uygun deliklere girmektedir.  

 
Daha büyük silindirler için farklı yönlerde iĢleyen vida sistemleri kullanılmaktadır. 



 

 12 

 
 

Resim 1.8: Gaz silindirler (yedek gaz tüpleri) 

 

1.2.3.2. Basınç Regülatörleri 
 

Manometre, silindir içindeki gazın basıncını gösterirken regülatör (basınç 

indirgeyici valf) basınç altındaki gazın daha düĢük ve sabit bir basınçla çıkıĢını sağlar. 

 

Boru hattı gaz dağıtma sistemlerinde bulunan ve nispeten sabit olan basınçtan farklı 

olarak silindirlerde yüksek ve değiĢken gaz basıncı bulunur. Bu basınç, gaz akımının 
kontrolünü zor ve potansiyel olarak tehlikeli hâle getirir. Emniyeti artırmak ve silindirdeki 

gazların en üst düzeyde kullanımını sağlamak için makinelerde gaz, akım valfinden 

geçmeden önce, silindirdeki gaz basıncını 45–47 psi’e düĢüren regülatörlerden geçirilerek 
kullanılır. 

 

Boru hattı sisteminden biraz daha düĢük olan bu basınç eğer yedek gaz silindiri açık 

bırakılacak olursa öncelikle boru hattındaki gazın kullanımına imkân verir (boru hattındaki 
basınç 45 psi’e düĢmedikçe). Anestezi cihazı böyle bir durumda öncelikle yüksek basınçlı 

(boru hattındaki 55 psi basınçlı) gazı tercih eder. Boru hattında herhangi bir problem 

olmadıkça yedek silindirler içindeki gaz kullanılmaz. 
 

Her gaz için yüksek basınç düĢürücü valf bulunur. Bunlar gaz basıncı makinenin 

maksimum emniyet sınırını geçtiğinde örneğin silindirdeki regülatör bozukluğunda açılacak 

Ģekilde ayarlanmıĢtır. 
 

Bazı makinelerde boru hattının basıncını daha fazla düĢürmek için iki regülatör 

kullanılır. 
 

Regülatörlerin, gazın cinsi ve silindirin büyüklüğüne uygun olması ve temiz tutulması 
gerekir.  
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Resim 1.9: E-silindir regülatörü                          Resim 1.10: H-silindir regülatörü 

 

1.2.3.3. Silindirlerin Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Silindirlerin güvenle bir kullanılabilmesi için aĢağıdaki önerilere uyulmalıdır. 
 

 Silindirlerin üzerinde boĢ ağırlığı, maksimum basınç, test tarihi, gazın formülü 

yazılı olmalı veya etiketi bulunmalıdır. 

 Silindirlerin kullanımında valflere dikkat edilmelidir. Silindirlerin en zayıf 

noktaları valfleridir. Silindirin devrilmesi ya da baĢka nedenlerle valfte kırılma 
ya da kopma olduğunda gaz hızla dıĢarı çıkacak ve çıkan gaz silindiri etrafında 

hızla döndürerek değdiği noktalara (çarpmanın etkisiyle) zarar verecek 

özelliktedir. 
 Silindirlerin valfleri ve bağlantıları makine yağı ile yağlanmamalı ve silindir 

valflerine yağlı ellerle dokunulmamalıdır. Yüksek basınçlı oksijenle makine 

yağı patlamalara neden olabildiğinden dikkatli davranılmalıdır. 
 Bir silindirin anestezi cihazı üzerinde yanlıĢ yere bağlanmasını önlemek için 

boru sistemindeki çap indeks sistemine benzer özellikte pin indeks sistemi 

kullanılmaktadır. Bu güvenlik sistemi anestezi cihazına yanlıĢ gaz kaynağının 

bağlanmasını önler. 
 

1.3. Akımölçerler (Flowmetre) 
 

Anestezide kullanılmak üzere merkezî gaz kaynaklarından ya da yedek silindirlerden 

sağlanan medikal gazlar anestezi cihazına girdikten sonra akımölçerlerden geçer. 

Akımölçerler, medikal gazların ml/dk. veya l/ dk. olarak verilmesini sağlayan aygıtlara 
verilen addır. Günümüzde kullanılmakta olan iki tipi vardır.  

 

 Rotametre (sabit basınçlı değiĢken orifisli olan akımölçer) 

 Elektronik akımölçerler 
 

1.3.1. Rotametre (Sabit Basınçlı DeğiĢken Orifisli Akımölçerler) 
 

En çok kullanılan, içinde cam veya metal bir top ya da bobin bulunan alt kısmı daha 
ince üst kısmı daha geniĢ olan thorpe tüp adı verilen cam tüplerdir. 
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Thorpe tüp içine gaz akımı verilmesi ile içinde bulunan top veya bobin aĢağıdan 

yukarıya yükselir.  

 

                                    
ġekil 1.1: Tüp içinde bobin              ġekil 1.2: Tüp içinde top 

 

Geçen gaz miktarı tüpün içinde top varsa topun ortası, bobin varsa bobinin üst kenarı 

hizasında okunur. 
 

                             
 

ġekil 1.3: Thorpe tüpe gaz akımı verilmesi                    ġekil 1.4: Gaz akımı ile topun hareketi 

 
Akımölçerler, her gaza özel olarak üretilir ve diğer gazlar için kullanılmaz. 

Günümüzde anestezi cihazlarında oksijen ve azot protoksit için olmak üzere iki akımölçer 

(flowmetre) bulunur. Oksijen için değiĢik miktarlar kullanmak gerektiğinde biri daha az 

oranlar için kullanılmak üzere seri bağlanmıĢ iki tane akımölçer bulunabilir.  
 

 Flowmetre ve Düğmelerinin DiziliĢi 

 
Akımölçerlerin diziliĢi, üretici firmalardan kaynaklı ve güvenlik amaçlı olmak üzere 

iki nedenle ABD hükümet standartlarına göre düzenlenmiĢtir. Buna göre oksijen akımölçeri 

her zaman sağda ve vaporizatöre en yakın yerde olmalı, oksijen gaz karıĢımı içine en son 
eklenmelidir. 

 

Bu durum gaz kaçaklarını ve hastaya hipoksik (oksijeni az) gaz karıĢımı verilmesini 

engellediği gibi anestezi uygulayıcılarının farklı anestezi cihazlarını kullanırken yanlıĢ 
düğmeyi (akımölçer valfi) çevirme riskini de engeller. 
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                     Yivli oksijen düğmesi 
 

 
 

Resim 1.11: Oksijen ve azot protoksit flowmetre düğmeleri 
 

Akımölçer düğmelerinden oksijenin düğmesi, yivli ve daha büyüktür. Diğer 
düğmelerden daha fazla öne çıkmıĢ ve sağda yerleĢmiĢtir. 

 

1.3.2. Elektronik Akımölçer 
 

Günümüzün modern anestezi cihazlarının bazılarında elektronik akım kontrolü ve 
ölçümü yapılır. Fakat bir emniyet olarak bu özelliğin olduğu cihazlarda yedek rotametre 

bulundurulur. 
 

 
 

Resim 1.12: Anestezi cihazı üzerinde flowmetre ve düğmeleri 
 

1.3.3. Oksijen Flush (Bypass) Valfi 
 

Anestezi uygulamalarında devrede kaçak olması ya da aciliyet hâllerinde oksijene 

akımölçerin verebileceğinden daha yüksek hızda ihtiyaç duyulabilir. Bu durumlarda 

kullanılmak üzere ayrı bir oksijen hattı ve valfi bulunur. Oksijen flush valfi 30-70 ml/dk. 
hızda ve 20-45 psi basınçta oksijen verebilir. 
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1.4. Vaporizatörler 
 
Solunum yoluyla verilen, sıvı hâlden kolaylıkla gaz hâline geçebilen, uçucu (volatil) 

anestezik ajanların anestezi uygulamalarında kullanılabilmesi için buharlaĢtırılarak gaz 

hâline getirilmesi ve belli oranlarda verilmesi gereklidir. 
 

Volatil ajanları sıvı hâlden gaz hâle getirmek için kullanılan araçlara vaporizatör 

(buharlaĢtırıcı) adı verilir.  

 
Bir vaporizatörde anestezik ajanın buharlaĢması çeĢitli etkenlere bağlıdır. Bunlar 

ajanın kaynama noktası, vaporizatör içindeki sıvı, içinden geçen gazın ısısı ile akım hızı vb. 

dir. 
 

Ġlk vaporizatör uygulaması açık maske diye adlandırılan tel çerçeveye geçirilmiĢ gaz 

bezine anestezik maddenin damlatılması Ģeklinde kendini göstermiĢtir. Damlatılan anestezik 
ajan, ortam sıcaklığında buharlaĢır ve hasta buharlaĢan ajanı soluyarak alırdı. Bu uygulama 

günümüzde kullanılmamaktadır ancak anestezi açısından tarihsel önemi vardır. 

 

Boyle vaporizatörü adı verilen eter ĢiĢesi de günümüz modern vaporizatörlerinin 
geliĢmine katkı sağlamıĢtır. Eter ĢiĢesi, anestezik ajanla bir kısmı doldurulan ve bir valfi olan 

ve bu valf ile kontrol edilebilen, anestezik ajanın ısı ve ıĢıktan korunması için yeĢil veya 

kahverengi camdan yapılan ĢiĢedir.  
 

1.4.1. Bir Vaporizatörden Beklenen Özellikler 
 

 TaĢıyıcı gaz akımından etkilenmemelidir. 

 Ortam ısısı ve basıncından etkilenmemelidir. 

 Gaz akımına düĢük direnç göstermelidir. 
 Sık sık servis ihtiyacı olmamalıdır. 

 Güvenle kullanılabilmelidir. 

 Ekonomik olmalıdır. 
 

 

 

 
 

1.4.2. Vaporizatörlerin Sınıflandırılması 
 

ÇeĢitli vaporizatör sınıflandırmaları varsa da çalıĢma Ģekillerine göre vaporizatörler 

aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 
 

 Bubble _Through (habbecikli, çok ajanlı) vaporizatörler 

 Ajana özel vaporizatörler 
 

Vaporizatör üzerinde iĢlev gören kısımlar aĢağıdaki resim üzerinde gösterilmiĢtir. 
Resim 1.13’ü dikkatle inceleyiniz. 

Vaporizatörler 

anestezi cihazı 

üzerinde akımölçerler 
ile müĢterek gaz 

çıkıĢı arasına 

yerleĢtirilmelidir. 
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Resim 1.13: Ajana özel çeĢitli vaporizatörler  

 

1.4.2.1. Bubble _Through (Habbecikli, Çok Ajanlı ) Vaporizatörler 
 

Gaz akımının kabarcıklar (habbecikler) hâlinde anestezik içinden geçirilerek anestezik 

buhar ile yüklenmesini sağlayan vaporizatörlerdir. TaĢıyıcı gaz olarak oksijen kullanılır. 
 

Bakır, ısıyı iletme hızı ve vaporizatör ısısını sabit tutması nedeniyle yapı metali olarak 

kullanılmıĢtır. Bakır kap olarak da adlandırılan bu vaporizatörler klinikte modern 

vaporizatörlerin kullanıma girmesi sonucu artık kullanılmamaktadır. Bu tür vaporizatörler ısı 
konrollüdür ve ısı değiĢikliklerini çok iyi kompanse eder.  

 

Bu vaporizatörlerin örneği (prototipi) bakır çaydanlık (copper kettle)’tır. 
 

Bakır çaydanlık tipi vaporizatörler bütün anestezik sıvılarla uygun akım hızında 

kullanılabilir. Bu nedenle çok ajanlı vaporizatör olarak da adlandırılır. 
 

1.4.2.2. Ajana Özel Vaporizatörler 
 

 Flowover vaporizatörler: Gaz akımı, anestezik sıvı yüzeyinden geçerken 
volatil anestezik buharını da vaporizatör dıĢına taĢır. Flowover vaporizatörler, 

gaz akımında değiĢiklik durumlarından ve ortam ısısından etkilenmez. 
 

Ajana özel yapılmıĢ olan flowover vaporizatörler, günümüzün modern 

vaporizatörleridir, sabit konsantrasyonda ajan verebilir.  
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 Fluotect tip vaporizatörler: Flowmetredeki taze gazın vaporizatöre girince 

ikiye ayrıldığı vaporizatörlerdir. Bu tip vaporizatörlerde, konsantrasyon 

kadranının saatin tersi yönünde istenilen yüzdeye çevrilmesi, total gaz akımını, 

vaporizatör içindeki sıvı anesteziğin üzerinden geçen taĢıyıcı gaz ve 
vaporizatörü değiĢmeden terk eden gaz olarak ikiye ayırır. BuharlaĢma 

odacığından geçen gaz anestezik buharı ile doyarak odacığı terk eder ve 

vaporizatör çıkıĢında doğrudan geçen gazla (her iki gaz) birleĢir.  
 

Flowmetreden gelen ve ikiye ayrılan gazın bir kısmı hiç anestezik ajana maruz 

kalmadağından ajana özgü bu vaporizatörler değiĢken geçiĢli (variable bypass) 

vaporizatörler olarak da adlandırılır.  
 

 
 

Resim 1.14: Anestezi cihazı üzerinde ajana özel vaporizatörler 
 

Ajana özgü vaporizatörler kendi ajanları dıĢında baĢka bir anestezikle 

kullanılmamalıdır. Ajana özgü vaporizatöre konulan yanlıĢ ajan aĢırı veya yetersiz doza 

neden olur.  
 

 Günümüzde kullanılan vaporizatörlerde yanlıĢ ajanla kullanımı önlemek için 

ajana özel çeĢitli anahtar tipi dolum sistemleri vardır (bakınız resim 1.15). 

Bunlarda anestezik ajan ĢiĢesinin baĢı sadece ajana özel üretilen vaporizatöre 

uyumludur.  
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Resim 1.15: Ajana özel anahtar tipi dolum sistemi 

 

 Elektronik vaporizatörler: Anestezide kullanılan anestezik ajanlardan yüksek 

buharlaĢma özelliği olan desflurana özel elektronik vaporizatörler üretilmiĢtir. 
Desfluran, bu özelliğinden dolayı mutlaka elektronik vaporizatörler ile 

kullanılmalıdır. Desflurana özel üretilmiĢ olan, TEC 6, Tec 6 plus ve D-tec 

(ısıtılmıĢ-karıĢtırcılı vaporizatör) vaporizatörleri vardır. 
 

Bazı cihazlarda tüm volatil anestezikler için kullanılabilen elektronik vaporizatörler 

bulunur. 
 

1.5. Anestezi Devreleri (Solunum Sistemleri) 

 

Gaz kaynaklarından alınan medikal gazlar ile inhalasyon (solunum) yoluyla uygulanan 

anestezikleri müĢterek gaz çıkıĢından (medikal gazlar ile anesteziklerin vaporizatör çıkıĢında 
birleĢtikleri yer) alarak hastaya ulaĢtıran ve hastadan çıkan zararlı atık gaz karıĢımlarının 

(karbondioksitin) uzaklaĢtırılmasını, atılmasını sağlayan, birçok bağlantısı ve parçası olan 

sistemlere anestezi devreleri denir. Anestezi devrelerine bazı kaynaklarda hasta solutma 
sistemleri de denilmektedir. Bu sistemlerin kullanılması ile 

 

 Farklı oranlarda taze ve ekspire edilen gaz içeren anestezik gazların bir araya 

getirilmesi, 
 Anestezik gazların hastaya ulaĢtırılması, 
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 Ekspire edilen karbondioksitin uzaklaĢtırılması, 

 Anestezik gazların ortam atmosferinden ayrı tutulması, 

 Anestezik gazların ısı ve nem yönünden uygun iklim koĢullarına getirilmesi, 

amaçlanmaktadır. 
 

Yukarıda verilen amaçları gerçekleĢtiren solunum sistemleri çeĢitli Ģekillerde 

sınıflandırılmaktadır. 
 

Anestezi devreleri genellikle;  

 Açık sistem (ör. eter anestezisi, açık maske, insüflasyon) 

 Yarı açık sistemler (Mapleson A,B,C,D,E,F sistemleri) 
 Yarı kapalı sistemler (halka sistemi) 

 Kapalı sistemler olarak sınıflandırılır.  

 
1986 yılında Mcıntyre iki gruplu bir sınıflandırma yapmıĢtır. Buna göre anestezi 

devreleri: 

 Karbondioksit (washout) atılımlı devreler (ör. Mapleson devreleri, Bain devresi, 
lock koaksial sistem, ayre’nin T parçası) 

 Karbondioksit emilimli (absorptıon) devreler (ör. TO&FRo devresi, halka 

sistemi) olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 
Bütün tiplerde taze gaz kaynağı, hortumlar, tek yönlü valfler, korbondioksitin aktif 

veya pasif olarak toplanması ve atılımı, ekspiryum (hastanın çıkardığı hava) havasının 

yeniden solunması gözlenir.  
 

Günümüzde en çok kullanılan anestezi devresi circle sistem diye adlandırılan halka 

sistemidir. Halka sisteme ilerleyen sayfalarda ayrıca değinilecektir. 

 

1.5.1. Açık Sistemler 
 
Rezervuar balonunun olmaması ve ekspire edilen gazların geri solunmaması 

dolayısıyla en basit, en ucuz sistemlerdir. Hastanın hava yolu ile fiziksel bir bağlantı 

olmaması nedeniyle açık sistemlerde solunuma direnç oluĢmaz. Ancak kullanımlarını azaltan 

bazı önemli faktörler mevcuttur. 
 

 Ġnsüflasyon Yöntemi 

 
Anestezik ajanın, anestezi makinesinden direkt olarak bir hortum veya maske yoluyla 

hastanın yüzüne verilmesidir. Bu teknik, özellikle çocukların indüksiyonunda 

uygulanmaktadır. 
 

 Açık Damla Uygulaması 

 

Bu teknikte orta derecede güçlü olan bir inhalasyon ajanı (ör. halothan ) yüksek buhar 
basıncında, Schimmelbusch maskesi ile uygulanabilir. Günümüzde kullanılmamaktadır. 
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1.5.2. Yarı Açık Sistemler 
 

Açık sistemlerden farklı olarak devreye bir rezervuar balon ilave edilmiĢtir. Sistemde 
taze gaz akımının olduğu ve hastanın çıkardığı havanın atmosfere atıldığı sistemlerdir. 

 

 Mapleson Devreleri (Yarı Açık Sistemler) 

 
Mapleson tarafından 1954 yılında geliĢtirilen beĢ adet yarı kapalı anestezi sistemi 

vardır. Bu sistemler yüz maskesi, kaçak valfi, balon, taze gaz giriĢi ve tüp sistemini içerir. 

Bu beĢ sistem temel farklılıklar açısından A, B, C, D, E Ģeklinde gruplandırılır. Gruplar arası 
farklılıklar valf ve taze gaz (FGR) giriĢinin yeri ile gaz rezervuar balonun olup 

olmamasından kaynaklanır. 
 

 
 

ġekil 1.5: Mapleson A 

 

Mapleson A devreleri, endotrakeal entübasyonu ve Magill forsepsini tanıtan, devre 
A’yı ilk tanımlayan ve kullanan Sir Ġvan Whiteside Magill anısına Magill devreleri olarak 

bilinir. Mapleson A devresinde taze gaz giriĢi aygıtın sonundadır. Spontan solunum ile 

kontrole solunum arasında önemli farklılıklar vardır. Kontrole ventilasyonda önerilmez. 
 

 
 

ġekil 1.6: Mapleson B 

 
Mapleson B ve C devresi, en az kullanımda olan devrelerdir. ġekilde görüldüğü gibi 

taze gaz giriĢi, kaçak valfine ve hastaya yakındır. Bir körük ve rezervuar kese vardır. 

 

 
 

ġekil 1.7: Mapleson C 
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Mapleson C devresi de B’ye benzer. Tek farkı körüğünün olmayıĢıdır. Her iki devre 

de resüsitasyon ambularında kullanılır. 
 

 
 

ġekil 1.8: Mapleson D 
 

Mapleson D devresinin taze gaz akımını taĢıyan hortumu körüklü bir hortum içinden 

geçerse Bain devresi adını alır. Bain devresi, Baın ve Spoerel tarafından 1972 yılında baĢ ve 

boyun cerrahilerinde kullanılmıĢtır.  
 

Hasta ve anestezist açısından bazı avantajları vardır. Bunlar Ģunlardır: 

 

 Hasta için, direnç azdır ve kolay sterilize edilir. 
 Anestezist için, hafif ve kolay taĢınır. 

 IPPV (akciğerleri ĢiĢirmek için ritmik olarak solunum yollarına pozitif basınç 

uygulaması) için ventilatöre bağlamak kolaydır. 
 Valf yoktur, spontan ve pozitif basınçlı ventilasyon basittir. 

 Ucuz ve tüm ajanların uygulanmasına olanak verir. 

 
Tüm bu avantajlarına rağmen bu sistemin dezavantajları da vardır.  

 

 Sistem birçok bağlantıdan oluĢtuğu için diskonneksiyon (bağlantı olmaması) 

riski yüksektir. 
 Ġçindeki hortum kıvrılarak akımı engelleyebilir. 

 Akım flowmetre ile kontrol edilmelidir. 

 Taze gazın kullanımı ekonomik değildir. 
 Oksijen flush’ı sırasında rezervuar kese (balon) boĢalır. 

 

 
 

ġekil 1.9: Mapleson E 
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Mapleson E devreleri Ayre’nin T parçası olarak bilinir. Kullanıldığı ilk yıllarda 

özellikle pediatrik (çocuk) anestezide tercih edilmiĢtir. Hafif ve kullanımı kolay olup 

minimal hava yolu direnci oluĢturur. Hava kirliliğini engeller ve asiste solunuma olanak 

tanır.  
 

 
 

ġekil 1.10: Mapleson F 

 

Mapleson D, E ve F sistemlerinde taze gaz giriĢi hastaya yakındır. Mapleson D’de 
kaçak valf rezervuar kese ile körük arasındadır. Her üçü de IPPV ve spontan ventilasyon için 

uygundur. 

 

1.5.3. Yarı Kapalı Sistemler 
 

YetiĢkinler ve büyük çocuklarda en fazla kullanılan solunum sistemidir. Bu sistemde 
anestezik gazlar, solunum yollarına tamamen taze gaz akımı ve tekrar solunan gazlarla 

taĢınır. Solunum yolu ve rezervuar balon, inspirasyon sırasında atmosfere kapalı; 

ekspirasyon sırasında ise açıktır. Karbondioksitin sistemde emilmesi ile beraber tekrar 
soluma oluĢur. 

 

1.5.4. Kapalı Sistemler 
 

Ekspirasyon valfi kapalı kalacak Ģekilde taze gaz akımı uygun biçimde azaltılırsa yarı 
kapalı sistem kapalı sisteme dönüĢür.  

 

Kapalı sistemde, solunum yolları ve rezervuar balon inspirasyon ve ekspirasyonda 

atmosfere tamamen kapalıdır. Hasta tarafından solunan gazlar, absorbanda absorbe olan 
karbondioksit hariç tekrar tamamen solunur. To& fro ve halka sistem tamamen kapalı bir 

sistemde kullanılabilir. 

 
Kapalı sistemin diğer devrelerden farklı olarak birçok avantajı vardır. Bunlar 

Ģunlardır: 

 

 Devrede % 92–100 nem korunur. 
 Hastanın vücut ısısı korunur. 

 Anesteziklerin ameliyathaneyi kirletmeleri azalır. 

 Anestezi derinliğinin değerlendirilmesinde yardımcıdır. 
 Daha az anestezik kullanılacağı için ekonomiktir. 

 Hastanın ilave monitörizasyonu (monitörden izlem) kolaydır. 
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1.5.5. Halka (Circle System) Sistem 

 

Parçalarının dairesel Ģekilde dizilimi nedeni ile daire sistemi ya da halka sistem olarak 
isimlendirilmektedir. Kapalı sistemdir ancak yüksek gaz akımı ile çalıĢtırıldığında yarı kapalı 

sistem kabul edilir. 

 

Halka sisteminin kullanımı ile hastaya inspirasyon (soluk alma) ve ekspirasyon 
sırasında düĢük direnç altında gaz ve anesteziklerin verilmesi, düĢük düzeyde geri soluma, 

karbondioksit tutulumu ve uzaklaĢtırılması iĢlemleri sağlanır. 

 

 
 

ġekil 1.11: Halka sistemin çalıĢması 

 

 Halka Sisteminin Bölümleri 
 

En sık kullanılan solunum sistemi olan halka solunum sistemini oluĢturan parçalar 

Ģunlardır: 
 

 Taze gaz giriĢi 

 Tek yönlü valfler 

 Karbondioksit absorbanı 

 Solunum hortumları 

 Rezervuar balon 

 Y- parçası 

 Maske 
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Resim 1.16:Anestezi cihazı ve solunum devresi 

 

Taze gaz giriĢi: Çoğunlukla soda lime kanisterinin olduğu kolda bulunur. Anestezi 
cihazına farklı noktalardan giren medikal gazlar ile anesteziklerin son olarak bir noktada 

toplandıkları ve solunum sistemine verildikleri ortak çıkıĢa verilen addır.  

 

Solunum tüpleri (hortumları): Hasta ile solunum devresi arasındaki gaz iletimini 
sağlar.  

 

Genellikle 1 metre uzunluktadır. GeniĢ delikli ve bükülmeden, tıkanmadan fleksbl 
(bükülme) olma özellikleri vardır. Tüplerin son kısmı 22 mm geniĢliktedir. GenleĢme 

kabiliyeti fazla olmamalıdır. 

 
 

ġekil 1.12: Y parçası ile birleĢtirilmiĢ solunum tüpleri  

http://www.gmdltd.com/anesthesia/gmd-3b.php
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Tüplerin ortalama volümü, 1 metre için 400–500 ml civarındadır. Tüplerin birbirine 

eklenerek uzatılmaları sistemde direnci arttırmaz. Akım Ģekli hemen daima türbülandır 

(dalgalı). Çünkü tüpler oluklu yapıdadır. Bebek ve çocuklarda daha küçük hortumlar 

kullanılır. Siyah antistatik ve dispozibl poliproplen yapıda olmak üzere iki çeĢidi vardır. 
 

Solunum valfleri: Solunum devresinde birbirine benzeyen görevleri farklı iki valf 

vardır (inspratuar ve ekspratuar valfler). Fonksiyonları akımı devre içinde tek yönde 

sağlamaktır. 
 

Ġnspiratuar valf inspirasyonda (hasta soluk alırken) açılır, ekspirasyonda (soluk 

verirken) kapanır. Bu Ģekilde dıĢarı verilen havanın inspiratuar kol (oksijenden zengin 

havanın olduğu kısım) içine geri kaçması engellenir. 
 

Ekspirasyon valfi ileri geri çalıĢır. Bu valfler devrenin inspiratuar ve ekspiratuar 
kolunda herhangi bir yere monte edilebilir. Yeni anestezi cihazlarında solunum valfleri soda 

lime yakınında veya içinde yer alır. 
 

Valfler, küçük basınçta geniĢ olarak açılmalı ve tam kapanmalıdır. Böylece geri akım 

önlenmektedir.  
 

Rezervuar balon (solunum balonu, rezervuar kese): Solunum sırasında içinde 

hastanın soluyacağı oksijen ile diğer gazların depolandığı parçadır. Hastanın solunum 

volümünün hesaplanmasını sağlar ve gerektiğinde anesteziste elle ventilasyon yapma imkânı 
sunar. 

 

Anestezi sırasında cerrahi örtülerle kaplı olduğu için hastanın göğüs kısmının 

görülerek solunumunun değerlendirilmesi rezervuar balonun gözlenmesinden daha zordur. 

Rezervuar balon, hastanın akciğerleri ve hava yolu hakkında anesteziste bilgi sağladığı gibi 
hastanın kas gevĢemesi hakkında da yararlı bilgiler verir. Hastanın solunumunu sağlamakta 

anestezistin en önemli yardımcısıdır. 
 

Anestezi cihazı rezervuar balonları, diğer balonlardan farklı olarak tek elle kolayca 

tutulacak özellikte ve elips Ģeklinde kaygan olmayan lateks veya lastikten yapılmıĢtır.  
 

 
 

Resim 1.17: Rezervuar balon 
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Rezervuar balonlar, solunum (respiratuar) valfleri ile hasta arasında yerleĢtirilir. 

Volümü 500 ml ile 6 litre arasında değiĢen rezervuar balonlar vardır. Üzerinde yazan 

değerinin 4 katı özellikte geniĢleme özellikleri vardır.  

 
Y Parçası: Plastik veya metalden yapılmıĢtır. Solunum hortumlarına konnekte 

(bağlantı) edilir. Plastik parçaların metal parçalar gibi hastanın yüzünde yaralanmalara sebep 

olma riski yoktur. 

 

Maske: Hastaya solunum sistemiyle gönderilen oksijen ve diğer gazların verilmesini 

ve solunumunun desteklenmesini sağlayan halka sistemin bir parçasıdır. Anestezi de 

kullanılan temel ekipmanlardandır. AĢağıda verilen resim 1.19’da maske rezervuar balonun 
hemen yanında görülmektedir.  

 

       
 

Resim 1.18: Maskeler ve halka sistem  

 

ġeffaf maskeler olabildiği gibi siyah renkli Ģeffaf olmayan kauçuk maskeler de 

mevcuttur. 

 
Oksijen analizörü: Kapalı devreler mutlaka oksijen analizörü ile kullanılmalıdır. 

DeğiĢik tipte oksijen algılayıcıları (analizörü) vardır. Oksijen analizörleri, halka sistemin 

solunum devresinde inspirasyon veya ekspirasyon koluna yerleĢtirilir.  

 
Karbondioksitin uzaklaĢtırılması: Kapalı ve yarı kapalı sistemlerde ekshale 

(çıkarılan) edilen gazlar içindeki karbondioksit absorbe edilerek yeniden kullanılmaktadır. 

Bu amaçla yarı kapalı ve kapalı sistemlerde kullanılan, içindeki absorban madde ile 
karbondioksiti absorbe (emilim) eden, tek veya çift, cam veya metalden yapılmıĢ aygıta 

absorber adı verilir. Absorber için absorban kabı, absorban kanisteri gibi isimler de 

kullanılmaktadır. Absorban, absorber içinde bulunan karbondioksiti (emerek) içine çekerek 
uzaklaĢtıran granüllü oluĢumdur. Absorban, bir çeĢit süzgeç görevi görür.  

 

Karbondioksit absorbanları üç türdür: 

 
 Soda lime,  

 Bara lime  

 Kalsiyum hidroksid lime 
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Bunlardan en sık kullanılanı soda lime daha az kullanılanı da bara limedir. Her 

ikisinde de asıl aktif olan madde kalsiyum hidroksittir, içlerine aktive edici (aktivatör) olarak 

diğer hidroksitler eklenmektedir. 

 

 
 

ġekil 1.13: Absorber içinde absorban 

 

Hangi tip absorban olursa olsun ideal bir absorbandan beklenen özellikler Ģunlardır: 

 
 Toksik (zararlı etki) olmamalıdır. 

 Sık kullanılan anesteziklerle geçimli olmalıdır. 

 Hava akımına direnci düĢük düzeyde olmalıdır. 
 Kullanımı kolay olmalıdır. 

 

Absorban içine asit veya alkalilerle renk değiĢtiren indikatörler eklenmektedir. 
Ġndikatör eklenmesi soda limenin absorbsiyon kapasitesinin tamamlandığını göstermek 

amacını taĢır. En çok kullanılan indikatör etil viyole olup beyaz renkteki absorbanı mor 

renge çevirir. Absorbanın tamamen renk değiĢtirmesi etkinliğini kaybettiğinin göstergesidir.  

 

1.5.6. To & Fro (Ġleri- Geri) Sistemi 
 
Vater’s kanisteri olarak da adlandırılan bu sistem karbondioksit absorpsiyonu ve tekrar 

soluma esasına dayanan kapalı devre sistem olup yüksek gaz akımı ile çalıĢtırıldığında kapalı 

sistem kabul edilir. 

 
Mapleson C sistemine benzer. Bir maske veya tüp, bir balon ve bir absorberden 

oluĢur. Gazlar hem inspiryum hem de ekspiryumda absorban içinden geçer. Taze gaz sisteme 

hastaya yakın bir yerden girer. Karbondioksit absorberi taze gaz giriĢinin altında bulunur. 
Taze gaz giriĢi ile hasta arasında valf yoktur. Özellikle absorbanın hastaya çok yakın olması 

optimal nem ve ısının sağlanmasında etkilidir. 
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Anestezi devreleri yetiĢkin ve çocuklar (pediatrik) için olmak üzere farklı ebatta 

kullanılmaktadır. 

 

1.6. Anestezi Ventilatörleri 
 
Hayati bir fonksiyon olan solunum iĢlevini yapay olarak gerçekleĢtiren cihazlara 

ventilatör adı verilir. Ventilatörler, operasyon odalarında ve yoğun bakımlarda kullanılır. 

 

Anestezinin ilk uygulandığı zamanlarda hasta anestezi uygulayıcısı tarafından 
bayıltılır fakat kendi kendine solunumunu ve dolaĢımını koruyabilirse hayatta kalırdı. 

Solunum devrelerinin geliĢtirilmesi, hastanın hava yolu açıklığının bir tüple sağlanması ve 

hastalarda kas gevĢemesi sağlanmasının yaygınlaĢmasıyla, anestezist hastanın solunumunu 
desteklemenin mutlak bir gereklilik olduğunu kavramıĢtır. Bu amaçla anestezide 

ventilatörler kullanıma girmiĢtir. Anestezistin rezervuar balonu sıkarak hastanın solunumunu 

sağlaması görevini ventilatörler devralarak bu iĢlemi otomatik hâle getirmiĢtir.  
 

Ventilatörler önceleri anesteziste yardımcı bir aygıt olarak görülürken günümüzde 

anestezi cihazının en önemli bölümlerinden biri hâline gelmiĢtir. Günümüzün modern 

anestezi cihazlarında mutlaka ventilatör bulunmaktadır. Anestezi ventilatörleri bazı 
farklılıkları olmakla birlikte prensip olarak yoğun bakım ventilatörlerine benzer. Daha az 

parametre kontrollü ve daha sade aygıtlardır. 

 

1.6.1. Ventilatör Ġle Yapay Solunum 
 

Akciğerlerden gaz değiĢiminin kısmen ya da tamamen (kiĢinin kendisi dıĢında) yapay 
olarak gerçekleĢtirilmesine yapay solunum denir. Yapay solunum, kontrole ve asiste 

solunum olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢtirilir ve her iki uygulamada elle (balonla) veya bir 

ventilatörle mekanik olarak yaptırılır. 
 

Ventilatörler gaz akımını, üst hava yolları ile alveoller arasında bir basınç farkı 

oluĢturarak sağlamaktadır. Eski ventilatörler göğüs içinde negatif basınç oluĢturulması ilkesi 
ile çalıĢırken yeni ventilatörler üst hava yolunda pozitif basınç oluĢturarak gaz akımını 

sağlamaktadır.  

 

1.6.2. Ventilatörlerin Sınıflandırılması 
 

Günümüzde kullanılmakta olan çeĢitli ventilatörler mevcut olup bunların 
sınıflandırılmaları oldukça güçtür. Mekanik solunum siklusu fazları, kullanım amacı, çalıĢma 

yöntemleri ve güç kaynaklarına göre sınıflandırmalar yapılmaktadır. Tablo 1.2’deki 

sınıflandırmayı inceleyiniz. 
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VENTĠLATÖRLERĠN SINIFLANDIRILMASI 
 

1. Solunum fazlarının oluĢumu ve birbirine 
geçiĢlerine göre ventilatörler 

a. Ġnspiratuar faz 

 Akım jeneratörü 
 Basınç jeneratörü 

b. Ġnspiratuar/ ekspiratuar faz değiĢimi 

 Zaman ayarlı 
 Basınç ayarlı 

 Volüm ayarlı 

c. Ekspiratuar/ inspiratuar faz değiĢimi 
 Zaman ayarlı 

 Hasta ayarlı 

2. ÇalıĢma yöntemine göre ventilatörler 

 Controller  

 Assistor 

 Assistor/ controller 

 IMV 

3. Kullanım amacına göre ventilatörler 

 Anestezi 
 Yoğun bakım 

 EriĢkin 

 Çocuk 
 Yenidoğan 

4. Güç kaynağına göre ventilatörler 

 Pnömatik 

 Elektronik 

 Pnömatik/ elektronik 
 

Tablo 1.2: Ventilatörlerin sınıflandırılması 

 

Eski tip anestezi ventilatörleri pnömatik (hava ile çalıĢan) iken günümüzün 

ventilatörleri hem pnömatik hem de elektronik tiptedir.  
 

Bir ventilatörde en önemli bölüm aralıklı (intermittent) ve basınçlı gaz ile çalıĢan, 

rezervuar balonun görevini üstlenen ventilatör körüğüdür. Körük anestezi ventilatörlerinin 
vazgeçilmez bir parçasıdır ve iki çeĢidi vardır: 

 

 Alçalan körük 

 Yükselen körük 
 

Yükselen körük, alçalan körüğe göre daha güvenlidir ve diğer körüğe tercih 

edilmektedir. 
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Günümüzde zaman döngülü, elektronik kontrollü ve mikroiĢlemci denetimli 

ventilatörler yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu ventilatörler, cihazın kendi içinde 

yerleĢmiĢ olup hastanın aldığı ve çıkardığı anestezik gazlar ile solunumsal değerleri 

hakkında bilgi verir. Yeni doğan, çocuk ve yetiĢkin hastalar için ayrı olmamak üzere 
hepsinde kullanılabilir. Ventilatör üzerinde istenilen parametrelerin ayarlanması ve 

ventilasyon modlarının seçimi yapılabilir.  

 

1.7. Atık Gaz Sistemleri 
 
Anestezik gazlar anestezide kullanılmaya baĢladığından beri, hastanın dıĢarı verdiği 

hava veya anestezi sistemlerinde oluĢan sızıntı, çatlak vb. nedenlerle değiĢen oranlarda 

ameliyathane ortamına salınmaktadır. ĠĢte anestezi uygulaması sırasında herhangi bir 
nedenle ortam havasına salınan bu gazlar atık gazlar olarak tanımlanır.  

 

Atık gazların ortamda oluĢturdukları etkinin ortadan kaldırılması için geliĢmiĢ anestezi 
sistemleri kullanılmakta olsa da bu durum atık gazların yine de ortama salınmasını 

engelleyememektedir. Bu gazların zarar verme düzeylerinin belirlenmesi zor olmakla 

birlikte, ulusal iĢ güvenliği ve sağlığı enstitüsü nitröz oksitin 25 ppm, halojenli ajanların 2 

ppm oda konsantrasyonunda sınırlandırılmasını önermektedir. Gazların bu eser düzeye 
düĢürülmesi çok iyi çalıĢan atık gaz sistemlerinin kullanılması ile mümkündür. 

 

Ortama salınan atık gazlardan ameliyathane personelini korumak için bu “kontamine” 
gazların toplanarak ameliyathaneden uzaklaĢtırılması gerekir. Bu amaçla kullanılan ve atık 

gazı solunum devresinden alarak hastane vakum sistemine taĢıyan veya doğrudan dıĢarı 

transfer eden sisteme atık gaz sistemi adı verilir.  
 

Atık sisteminde gaz, belli bir akım hızıyla çalıĢan vakum sisteminde toplanıncaya 

kadar bir rezervuarda toplanır. Aktarım hortumlarıyla transfer edilir. Medikal gazların 

borulardan operasyon odasına alınmasında kullanılan renk kodlu hortum giriĢ yerinde atık 
gaz tahliyesi içinde bir hortum giriĢi bulunur. Bu hortumla atık gaz dıĢarı verilir. Resim 1. 

20’yi dikkatlice inceleyiniz. Resimde atık gaz tahliye giriĢi kırmızı ve tahliye hortumu 

daireseldir, diğerlerinden daha kalındır.  
 

 
 

Resim 1.19: Atık gaz tahliye (AGT) hortumu giriĢi 
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1.8. Monitörler 
 
Anestezi uygulamaları ve cerrahi giriĢim sırasında yapılan iĢlemler hastanın fizyolojik 

fonksiyonlarını etkilemektedir. Bu etkilerin izlenmesi, belirli aralıklarla ölçümü ve 

kaydedilmesi gereklidir. Günümüz teknolojisi ile hastaların solunum, dolaĢım, oksijenasyon 
ve vücut ısısı gibi önemli fonksiyonları izlenebilmektedir. Anestezi ve cerrahi süresince 

hayati fonksiyonların izlenme ve değerlendirilmesi iĢlemine monitörizasyon, bu iĢlemleri 

gerçekleĢtiren cihaza da monitör adı verilmektedir. 

 

 
 

Resim 1.20: Monitör  

 

Ġlk zamanlarda monitörizasyon denildiğinde yalnızca elektrokardiyografi (EKG) 
monitörü anlaĢılmakta iken günümüzde monitörizasyon ve monitörlerin sınırları 

geniĢlemiĢtir. Bu amaçla kullanılan aygıtlar da iĢlevlerine göre kan basıncı, nabız, solunum, 

arteriyel kan gazı vb. monitörü olarak ifade edilmeye baĢlanmıĢtır. 

 
Son yıllarda anestezi cihazları üzerinde solunum monitörü ile birlikte hasta monitörleri 

de bulunmaktadır. Resim 1.21’i inceleyiniz. 
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Resim 1.21: Anestezi cihazı ve monitörleri 

 

Hasta monitörü olmayan cihazlara dıĢarıdan monitör eklenerek (entegre edilerek) 

hastanın fonksiyonları izlenebilir. 
 

Anestezi pratiğinde monitör kullanımı son yıllarda sürekli bir artıĢ göstermektedir. 

Monitörizasyon, anestezi uygulamalarını daha güvenli bir hâle getirmekte ve hasta baĢında 

toplanan daha çok bilgi, olası veya olagelen problemi tanımayı kolaylaĢtırmakta, 
problemlerin daha hızlı ve sağlıklı çözümlenmesini sağlamaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Anestezi cihazının bölümlerini birbirinden ayırt ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ameliyathane içinde anestezi cihazının 

yerleĢimini inceleyiniz.  

 Okulunuzda bulunan cihazdan 

yararlanabilirsiniz. 

 Yakınınızda bulunan hastaneye giderek 
anestezi kliniğinde bulunan farklı 

modellerdeki anestezi cihazlarını gerçek 

ortamda inceleyerek bilgi 

edinebilirsiniz. 

 Cihazın ana bölümlerinin cihaz 

üzerindeki yerleĢim noktalarını ayırt 

ediniz. 

 Cihaz gaz kaynaklarından boru sistemini 

inceleyiniz. 

 Boru sisteminin anestezi cihazı ile 
bağlantısını sağlayan hortum giriĢlerini 

kontrol ediniz. 

 Cihaz arkasında yedek gaz tüplerinin 

olup olmadığına bakınız. 

 Yedek gaz tüplerinin manometre ve 
regülatörünü (basınç indirgeyici valf) 

kontrol ediniz. 

 Akımölçerlerin yerleĢim yerine bakınız. 

 Vaporizatörlerin hangi tipte olduğunu 

kontrol ediniz. 

 Anestezi devrelerinin hangi tipte devre 

olduğuna bakınız. 

 Devrenin bileĢenlerinin tam olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

 Cihaz üzerinde ventilatörün yerleĢtiği 

bölüme bakınız. 

 Atık gaz sistemine bakınız. 

 Atık gaz sistemi bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

 Cihaz üzerinde monitörün yerleĢim 

yerini görünüz. 

 Monitörün hangi parametreleri 

ölçtüğüne bakınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak verilmiĢtir? 

A) Yedek gaz tüplerinde uluslararası renk kodu kullanılmaktadır.  
B) Yedek gaz tüpleri kullanıma hazır olarak açık hâlde bulundurulur. 

C) Yedek gaz tüpleri renk kodu her ülkede farklıdır. 

D) Yedek gaz tüplerinde regülatör kullanımı gereksizdir. 
E) Yedek gaz tüpleri anestezi cihazının önünde yer alır. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi silindirlerin kullanımında dikkat edilecek noktalardan 

değildir? 

A) Silindir üzerinde gazın formülü yazılı olmalıdır. 
B) Silindir valfleri yağlanmamalıdır. 

C) Her silindirde cihaza yanlıĢ bağlanmasını engelleyecek çap indeks sistemi 

olmalıdır. 
D) Silindirlerin boĢ ağırlığı ve test tarihi üzerinde belirtilmelidir. 

E) Silindirler düĢmeyecek Ģekilde cihaza monte edilmelidir.  
 

3. Hastaya verilecek olan anestezik ajanın buharlaĢtırılarak uygulanmasını sağlayan 

anestezi cihazının bölümüne ne ad verilir? 
A) Silindir 

B) Akımölçer 

C) Oksijen tankı 

D) Vaporizatör 
E) Absorban 

 

4. Medikal gazların ml/dk. veya l/ dk. olarak verilmesini sağlayan anestezi cihazının 

bölümüne ne ad verilir? 
A) Atık gaz sistemi 

B) Flowmetre (akımölçer) 

C) Kanister 

D) Silindir 
E) Vaporizatör 
 

5. AĢağıdaki vaporizatör tiplerinden hangisi ajana özel vaporizatör değildir? 

A) Flowover vaporizatör 
B) Fluotec tip vaporizatör 

C) Elektronik vaporizatör 

D) Desfluran vaporizatörü 

E) Habbecikli vaporizatör 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. ( ) Merkezî gaz santralinde oksijenin içinde saklandığı büyük gaz silindirlerine E- 

silindir adı verilir. 

7. ( ) Medikal gazların basıncı atmosfer veya psi olarak ifade ifade edilir. 

8. ( ) Silindir içindeki gazın basıncını gösteren alete regülatör adı verilir. 

9. ( ) Oksijen akımölçeri her zaman sağda ve vaporizatöre en yakın yerde olmalıdır. 

10. ( ) Bir ventilatörde en önemli bölüm aralıklı ve basınçlı gaz ile çalıĢan, rezervuar 

balonun görevini üstlenen ventilatör körüğüdür. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
En kısa sürede dikkatli bir Ģekilde anestezide kullanılan yardımcı ekipmanları 

birbirinden ayırt edebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Ġnternetten ya da kütüphaneden yararlanarak anestezide kullanılan yardımcı 
ekipmanları araĢtırınız. 

 Okulunuzda bulunan teknik odadan faydalanarak anestezide kullanılan yardımcı 

ekipmanları inceleyiniz. 
 

2. ANESTEZĠDE KULLANILAN YARDIMCI 

EKĠPMANLAR 
 

Anestezi uygulamalarında kullanılan anestezi cihazı haricinde kullanılan yardımcı 
ekipmanların tanıtımına dair bilgileri öğreneceksiniz. 

  

2.1. Airway 
 
Anestezi uygulanarak kas gevĢemesi sağlanan hastalarda; 

 Dilin arkaya (geriye) doğru düĢerek hava yolu açıklığını engellemesini önlemek 

 Herhangi bir nedenle hava yolu açıklığının olmadığı bilinci kötü hastaların 

solunumunun devam ettirilmesi gereken durumlarda kullanılan, eğri, içi boĢ 
dilin üzerine yerleĢtirilen plastik ekipmandır.  

 

                     
 

   Resim 2.1: ÇeĢitli ebatta oral airwayler                Resim 2.2: DeğiĢik ebatlarda nazal airwayler 

 
Yeni doğan, çocuk ve eriĢkinde kullanılabilecek Ģekilde çeĢitli ebatları mevcuttur, oral 

(ağızdan) ve nazal (burundan) uygulamalar için iki farklı tipi vardır. Bakınız Resim 2.1 ve 

Resim 2.2.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Yüz Maskesi 
 
Hava yolu açıklığının sağlanarak hastanın solunumunun ambu ile desteklenmesi 

gereken durumlarda ve anestezi uygulanan hastalarda anestezinin baĢlangıç ve sonlandırma 

aĢamasında burun ve ağzı kapatacak Ģekilde yerleĢtirilerek oksijen ve diğer anestezik 
ajanların verilmesinde kullanılan temel ekipmanlardandır.  

 

 
 

Resim 2.3: Kauçuk yüz maskeleri 
 

Airwaylerde olduğu gibi çeĢitli ebatlarda, Ģeffaf ve kauçuk olmak üzere iki çeĢidi 

vardır. Resim 2.3 ve Resim 2.4’ü inceleyiniz. 
 

 
 

Resim 2.4: ġeffaf yüz maskeleri 

 

2.3. Laringoskop 
 
Endotrakeal entübasyonda (trakea içine tüp yerleĢtirme), güvenli ve hızlı bir Ģekilde 

çıplak gözle larenksin görülerek trakeal tüpün trakea içine yerleĢtirilmesinde kullanılan 

temel hava yolu ekipmanıdır. Handle (elle kullanıma imkân veren sap kısmı), bleyd (ağız 
boĢluğunda ilerleyen ) olmak üzere iki kısımdan oluĢur. Handle içinde güç kaynağı olan pil 

bulunur. Piller her kullanımdan önce mutlaka kontrol edilmelidir. ÇeĢitli laringoskop tipleri 

mevcuttur. 
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Resim 2.5: Laringoskop 

 

2.4. Trakeal (Endo Trakeal) Tüp 
 

Bilinci kapalı kiĢilerde hava yolu açıklığının güvenli bir Ģekilde sağlanması ve 
anestezi uygulanan hastalarda hastanın oksijenizasyonu ile anestezik ajanların solunum yolu 

ile hastanın trakeası içine verilmesini sağlayan ekipmana verilen addır.  

 
 

Resim 2.6: Kaflı endotrakeal tüp 

 
Çocuk ve yetiĢkinler için çeĢitli ebatlarda olmak üzere oral ve nazal uygulanan kaflı 

(trakea içinde kaymayı önleyen yapı) ve kafsız tüpler ile spiralli ve spiralsiz çeĢitleri de 

mevcuttur. 
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Resim 2.7: Kafsız trakeal tüp 

 

2.5. Stile (Klavuz Tel, Gayd) 
 

Stile; trakeal tüp yerleĢtirilmesi esnasında tüp içine yerleĢtirilerek tüpe Ģekil 

verilmesinde kullanılan, kalın tel Ģeklinde, eğilip bükülebilen alete verilen addır. Entübasyon 

uygulamalarında yardımcı ekipman olarak kullanılmaktadır. Sıklıkla kullanılan tel 
görünümlü stilelerin yanı sıra ıĢıklı olan tipleri de mevcuttur.  

 

 
 

Resim 2.8. Stile 

 

2.6. Magill Pens 
 
Nazal ve oral entübasyon uygulamalarında (sıklıkla nazotrakeal entübasyon) zorlukla 

karĢılaĢıldığı durumlarda tüpün trakeaya yerleĢtirilmesinde kullanılan, eğik makas Ģeklindeki 

araca addır. Distal uçları yuvarlak ve deliklidir. 
 

 
 

Resim 2.9: Magil pensin kullanımı 
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2.7. Fleksibl Fiberoptik Bronkoskop 
 

Uyanık entübasyon uygulamaları ile boyun yapısında anatomik ve patolojik nedenlerle 

hareket kısıtlılığı olan ve direk laringoskopinin yapılmasının mümkün olmadığı kiĢilerde 

kullanılan, larenksin indirekt olarak görüntülenmesini sağlayan alete verilen addır. IĢık 

kaynağı, yerleĢtirme tüpü ve göz merceği gibi bölümleri vardır. Alet bir kamera yardımı ile 
iç organların görülmesini sağlar. 

 

 
 

Resim 2.10:Fleksbl fiberoptik bronkoskop 

 

2.8. Laringeal Maske Airway (LMA) 
 

Zor hava yolu olan hastalarda solunumun sağlanması ve trakeal tüpün geçiĢinin 

kolaylaĢtırılması amacıyla larinks üzerine yerleĢtirilen,15 – 20 cm uzunluğunda, ĢiĢirilerek 
kenarları yapıĢan maskeden oluĢan yeni bir cihazdır. ÇeĢitli uzunluk ve numaralarda, kaflı ve 

kafsız çeĢitleri vardır. Giderek kullanımı yaygınlaĢan LMA’lar kısa süreli giriĢimlerde de 

kullanılmaktadır. 
 

 
 

Resim 2.11: Laringeal maske airway 
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2.9. Aspiratör 
 
Herhangi bir kanal ya da vücut boĢluğundaki yabancı madde veya cismin çekilip dıĢarı 

alınması iĢleminde kullanılan alete aspiratör denir. Anestezi uygulamalarında hastanın ağız 

içi ve üst solunum yollarında birikmiĢ olan tükürük, kan vb. solunum yollarını tıkayıcı 
yabancı maddeler, aspiratör kullanımı ile uzaklaĢtırılır.  

 

 
 

Resim 2.12: Aspiratör 
 
Aspiratör, iĢlevini gerçekleĢtiren gövde, çekilen yabancı maddenin içinde biriktiği 

kavanoz benzeri cam hazne, vakum basıncı gösteren bir manometre, sondanın takıldığı kısım 

ve güç kaynağına bağlantıyı sağlayan kablolardan oluĢur.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Anestezide kullanılan yardımcı ekipmanları ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Airwayi inceleyiniz. 

 Okulunuzda bulunan teknik odadan 
yararlanabilirsiniz. 

 Yakınınızda bulunan hastaneye giderek 

anestezi kliniğinde bulunan farklı 
modellerdeki anestezi cihazlarını gerçek 

ortamda inceleyerek bilgi 

edinebilirsiniz. 

 Yüz maskelerini inceleyiniz. 

 Laringoskopun bölümlerini ayıt ediniz. 

 Trakeal tüpün yapı ve görünümüne 

bakınız. 

 Stileyi elinizle eğip bükerek Ģekil 
veriniz. 

 Magill pensi elinize alarak görünümüne 

bakınız. 

 Fleksibl fiberoptik bronkoskopun 
bölümlerini inceleyiniz. 

 Aspiratörü açık konuma getirerek 

çalıĢma Ģeklini görünüz. 

 Laringeal maske airwayi elinize alarak 
görünümünü inceleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

 

1. Dilin arkaya doğru düĢerek hava yolu açıklığını kapatmasını engellemek amacıyla 

kullanılan ekipman hangisidir? 

A) Stile 
B) Magil forseps 

C) Airway 

D) Maske 
E) Bone  

 

2. Trakeal tüpe Ģekil vererek entübasyon iĢleminin yapılmasına yardımcı olan tel 
görünümlü eğilip bükülebilen ekipman hangisidir? 

A) Aspiratör 

B) Vaporizatör 

C) Handl 
D) Bleyd 

E) Stile 
 

3. Zor hava yolu olan hastalarda solunumun sağlanması ve trakeal tüpün geçiĢinin 
kolaylaĢtırılması amacıyla maske ya da trakeal tüpün yerine kullanılan alet 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Laringeal maske airway 
B) Ambu 

C) Bronkoskop 

D) Trakeal tüp 

E) Maske 
 

4. Burun ve ağzı kapatacak Ģekilde yerleĢtirilerek anestezi uygulamalarında hastanın 

oksijenizasyonu ile anestezik ajanların solunum yolu ile verilmesini sağlayan ekipman 

hangisidir? 
A) Laringoskop 

B) Maske 

C) Airway 
D) Trakeal tüp 

E) Laringeal maske airway 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

5. Herhangi bir kanal ya da vücut boĢluğundaki yabancı madde veya cismin çekilip dıĢarı 

alınması iĢleminde kullanılan ekipmana……………..denir. 

6. Larenksin indirekt olarak görüntülenmesini sağlayan alete …..………………….denir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Nazotrakeal entübasyon uygulamalarında zorlukla karĢılaĢıldığı durumlarda tüpün 

trakeaya yerleĢtirilmesinde kullanılan eğik makas Ģeklindeki oluĢuma 

………………denir. 

8. Endotrakeal entübasyonda güvenli ve hızlı bir Ģekilde çıplak gözle larenksin görülerek 

trakeal tüpün trakea içine yerleĢtirilmesinde kullanılan alete…………………denir.  

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi anestezi cihazının görevlerinden biri değildir? 
A) Hasta için gerekli oksijeni vermek 

B) Hastanın solunumunu sağlamak 

C) Hastaya solunum yolu ile anestezi uygulamak  

D) Hastanın çıkardığı karbondioksiti uzaklaĢtırmak 
E) Hastanın hava yolu açıklığını sağlamak  

 

2. Burun ve ağzı kapatacak Ģekilde yerleĢtirilerek anestezi uygulamalarında hastanın 
oksijenizasyonu ile anestezik ajanların solunum yolu ile verilmesini sağlayan ekipman 

hangisidir? 

A) Laringoskop 
B) Maske 

C) Airway 

D) Trakeal tüp 

E) Laringeal maske airway 
3. AĢağıdakilerden hangisi anestezi cihazının bileĢenlerinden biri değildir? 

A) Yedek gaz silindirleri 

B) Flowmetre 
C) Stile 

D) Vaporizatör 

E) Solunum devreleri 

 
4. Solunum devresi içindeki karbondioksiti aktarma boruları ile vacum sistemine 

taĢıyarak hastadan ve ortamdan uzaklaĢtıran sisteme ne ad verilir? 

A) Atık gaz sistemi 
B) Regülatör 

C) Boru sistemi 

D) Monitör 
E) Ventilatör 

 

5. Dilin arkaya doğru düĢerek hava yolu açıklığını kapatmasını engellemek amacıyla 

kullanılan ekipman hangisidir? 
A) Stile 

B) Magil forseps 

C) Airway 
D) Maske 

E) Bone  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. Hastaya verilecek olan anestezik ajanın buharlaĢtırılarak uygulanmasını sağlayan 

anestezi cihazının bölümüne ne ad verilir? 

A) Silindir 

B) Akımölçer 
C) Oksijen tankı 

D) Vaporizatör 

E) Absorban 
 

7. Uluslararası renk kodlamasına göre oksijen silindirleri hangi renktir? 

A) Siyah  

B) Gri 
C) Turuncu 

D) Kahverengi 

E) Beyaz  
 

8. AĢağıdakilerden hangisi anestezi devrelerinin kullanım amaçlarından biri değildir? 

A) Farklı oranlarda anestezik gazların bir araya getirilmesi 
B) Anestezik gazların hastaya ulaĢtırılması 

C) Ekspire edilen karbondioksitin uzaklaĢtırılması 

D) Anestezik gazların aĢırı derece de ısıtılması 

E) Anestezik ajanların uygun ısı ve nemde uygulanması 
 

9. Trakeal tüpe Ģekil vererek entübasyon iĢleminin yapılmasına yardımcı olan tel 

görünümlü eğilip bükülebilen ekipman hangisidir? 
A) Aspiratör 

B) Vaporizatör 

C) Handl 

D) Bleyd 
E) Stile 

 

10. Hayati bir fonksiyon olan solunum iĢlevini yapay olarak gerçekleĢtiren cihazlara ne ad 
verilir? 

A) Vaporizatör 

B) Aspiratör 
C) Ventilatör 

D) Akımölçer 

E) Laringoskop 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 E 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 A 

4 B 

5 aspiratör 

6 
fleksibl fiberoptik 

bronkoskop 

7 magill forseps 

8 laringoskop 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 B 

3 C 

4 A 

5 C 

6 D 

7 E 

8 D 

9 E 

10 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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